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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 

2016-02-03 per telefon 
 

Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Helena Strömberg sekreterare, Ulrika Stenholm, Ann-

Git Rammus, Irene Jonsson ledamöter och Leif Stang suppleant. 

Frånvarande: Helén Torstensson 

 

 

§ 225 Mötets öppnande 

Vice Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 226 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes.   

 

§ 227 Val av justeringsman 

Beslutades att välja Irene Jonsson att utöver ordförande justera protokollet.  

 

§ 228 Val av sekreterare för mötet 

Beslutades att välja Helena Strömberg som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till 

Helena Strömberg att protokollet skrivs ut och justeras.  

 

§ 229 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2015-12-29 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutades att uppdra till Leif Stang att vidarebefordra protokollet till revisorerna, 

webbmastern och informera facebooksidan.  

 

§ 230 Inkommande skrivelser 

Inkommande skrivelser 214:15 – 228:15 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.  

 

§ 231 Avgående skrivelser 
Verksamhetsstatistiken till Sbk för 2015 

  

§ 232  Ekonomi  
Hänskjuts till nästa möte 

 

§ 233 Åtgärdslista 

Åtgärdslistan utskickad av Leif Stang. Diskussion fördes kring åtgärdslistan och beslutades att 

samtliga uppdaterar Leif som skickar ut en reviderad lista. 

 

 

 

 

§ 234 Lokalområden.  
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Dalarna 

Irené Jonsson har haft kontakt angående den ekonomiska rapporten. Lokalområdet har 

meddelat att den är på väg 

 

Uppland 

223:15  Ekonomisk Redovisning Upplands Lo 2015. Genomgicks och beslöt uppdra till Helén 

Torstensson att kontrollera om stambokföringsavgifterna är betalda. 

 

Värmland-Dal 

225:15 årsmöteshandlingar från distriktet. Har skickats till lokalområdet och lades till  

handlingarna. 

 

VästerNorrland 

Irené Jonsson har haft kontakt angående den ekonomiska rapporten. Lokalområdet har 

meddelat att den är på väg 

 

Västra 

 

Östra 

214:15 Kallelse Stockholmsdistriktets årsmöte har skickats till lokalområdet. 

 

§ 235 Kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga 

 

Avel & Hälsa 

222:15 Forskningsnyheter nr 1 2016. Har skickats till kommittén. Genomgicks och lades till 

handlingarna  

227:15 Inbjudan till Indexutbildning. Genomgicks och har skickats till avel & hälsa, 

uppfödarkommittén samt fb sidan och websidan för publicering. 

 

Eva-Maria Söderman rapporterar att kontakt hafts med Ole Frykman och att en 

sammanställning från det material han har angående korsband kommer.  

 

Bruksnytt 

Sekreteraren har skickat fråga om status på vandringspriserna och de är snart klara. Ansvarig 

för bruksnytt har en fråga angående årsmötet. Beslutar att ansvarig ska vara på plats på 

årsmötet och ansvara för utdelning av priser. Uppdrar åt Helena Strömberg att kontakta 

ansvarig. 

 

Hänvisning 

224:15 valphänvisning. Uppdrogs till Yvonne Brink att besvara och kontakta kommittén. 

 

Johanna Haglund är anmäld till lathundsutbildningen i februari. Uppdrar åt Yvonne att ta reda 

på hur många licenser som finns samt kostnad för licensen. Beslutades att inköpa en licens åt 
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Johanna Haglund om den inte finns. Punkten omedelbart justerad. 

  

Styrelsen har diskuterat hänvisningsreglernas utformning och uppdrar åt samtliga att fundera 

över uppdraget från årsmötet 2015. 

 

Info 

 

Läger 

Beslutades bevilja läger inköp av dator. Läger rapporterar att hemställan har gjorts till berörda 

instanser fortifikationsverket, försvarsmakten samt marinbasen angående lägerveckan 2016. 

 

Mentalkommittén 

Leif Stang rapporterar att sammankallande meddelat att han önskar avgå som sammankallande 

vid årsmötet. Information om mentalindex har kommit till kommittén men man har inte hunnit 

arbeta med frågan ännu. 

 

216:15 Inbjudan till telefonmöte med projekt utvärdering MT. Inbjudan har skickats till 

kommittén. Sekreterare Helena Strömberg, Patrik Grönfeldt samt Inga-Lill Larsson kommer 

delta. Sekreteraren avlämnar rapport från mötet. Beslutar uppdra åt Yvonne Brink & Helena 

Strömberg att författa en skrivelse angående tidsaspekten för det tilltänkta nya mentaltestet. 

 
Styrelsen har under 2015 effektuerat 2014 års styrelses beslut att hjälpa Uppland med MT – 

material. 

Materialet kommer från SBK:s  kursgård Kydingeholm när denna lades ner. 

Materialet har överlämnats genom mentalkommittens repr. Patrik Grönfeldt. 

Material som överlämnats är 1 st. kälke, 18 st. halvfigurer, 18 st. stativ till halvfigurer,   1 st. 

vippgubbe till figurrad, 1 st. låda uthållighet,   1 st. skrammel elektriskt utan batteri och 2 st. 

bitstockar och 1 st. litet byte. 

  
Register 

 

Therese Hartwig är anmäld till Lathundsutbildning i februari 2016. 

221:15 Ny version av Lathunden. Har skickats till kommittén. 

 

SSU 

Nästkommande telefon möte är 8 februari. Frågan angående driften av hemsidan har skickats 

till tidigare ansvarig som tackat Nej till uppdraget. Frågan har ställts till Therese Ekman som 

tackat Ja. Beslutades tillsätta Therese Ekman i kommittén. Styrelsen  Tackar Anna  Rexlinger 

för sin insats som webmaster för SSU.  

 

Tävlingskommittén 

 

Utställningskommittén 

218:15 Skrivelse certifikat på utställning utan provmerit. Har behandlats och tillstyrkts utifrån 

tidigare beslut. 
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226:15 Examination. Domare som önskar få examination på rottweiler av 2 icke listade 

examinatorer. Uppdrogs åt Yvonne Brink att tillskriva sökande med hänvisning till 

specialutställning 6 mars. 

 

§ 236 Organisation  

Yvonne Brink & Helena Strömberg har deltagit på organisationskonferensen. 

Diskussionsämnen var samverkan, överlevnad, 100 000 medlemmar och Sbk:s verksamhet. 

217:15 Minnesanteckningar från Ras Rus konferens  

228:15 Inbjudan till kongressen. Bordläggs till kommande styrelse. 

 

Rasklubben har efter kontakt med SBK inbjudit till ett möte vid två tillfällen med personer från 

lokalområdet samt representant från Sbk att leda mötet.   Då ingen av de inbjudna från 

lokalområdet har haft möjlighet att närvara och ärendet är ett SBK-ärende har mötet blivit 

inställt.   Rasklubben lämnar nu till SBK att kalla till nytt möte om behov finns. 

 

§ 237  Nästkommande möte 

 

Per Capsulam möte angående årsmöteshandlingarna 

 

 

§ 238 Övrigt 

Årsmöte 

Helena Strömberg är sekreterare för årsmötet 

Motionerna genomgicks och besvarades för publicering i verksamhetsberättelsen. 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir oförändrad. 

215:15 Assistanshundar hos Svenska Brukshundklubben genomgicks och lades till 

handlingarna 

Ras: Föreslår att Helena Strömberg som tidigare deltagit i arbetet får i uppdrag att färdigställa 

Ras tillsammans med Ulrika Stenholm under ett arbetsmöte fre-lördag. Styrelsen beslutar 

tillstyrka förslaget. 

 

§ 239 Mötet avslutas 

Ordförande Yvonne Brink tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helena Strömberg 

 

 

 

Justeras 
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Yvonne Brink   Irene Jonsson 
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      Bilaga 1.  

 

Inkommande skrivelser,  

 

214:15 Kallelse Stockholmsdistriktets årsmöte Bilaga 2 

215:15 Assistanshundar hos Svenska Brukshundklubben  

216:15 Inbjudan till telefonmöte med projekt utvärdering MT  

217:15 Minnesanteckningar  

218:15 Skrivelse certifikat på utställning utan provmerit  

221:15 Ny version av Lathunden  

222:15  Forskningsnyheter nr 1 2016  

223:15  Ekonomisk Redovisning Upplands Lo 2015  

224:15  Valphänvisning 

225:15 Årsmöteshandlingar Värmland Dal distriktet 

226:15 Examination 

227:15  Indbjudan Index utbildning 

228:15 Inbjudan till kongress 

 

Avgående skrivelser 

Verksamhetsstatistiken till Sbk 2015 

Svar på inkommande skrivelse från dobermannklubben 213:15 

Svar på inkommade skrivelse från boxerklubben 218:15
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Bevakningsärenden 

Västra LO bana 
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